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Azərbaycan Beynəlxalq
Telekommunikasiya, İnnovasiya və
Yüksək Texnologiyalar Sərgisi
“Bakutel” - Xəzər bölgəsindəki
ən böyük İT sərgisi olmaqla yanaşı,
Azərbaycan başda olmaqla
dünyanın bir çox ölkəsi üçün
son texnoloji nailiyyətlərin
nümayişi baxımından əhəmiyyətli
beynəlxalq platformadır.

Məhz burada Azərbaycanın
rəqəmsal gələcəyinin
yeni aspektləri formalaşır.

Hər il 10 min ziyarətçini
qəbul edən sərgidə
ziyarətçilərə aparıcı İKT şirkətləri,
mobil operatorlar, internet provayderləri,
sistem inteqratorları, tanınmış brendlərin
distribyüterləri və gənc layihəçilər
istifadəçilərin tibb, tikinti, neft və gaz,
təhsil və digər sahələrdə uğurlu
işi üçün zəruri olan real həll variantları
və texnologiyaları təqdim olunur.
Hazırda “Bakutel” sərgisi
sadəcə İKT sahəsində əldə olunan
naliyyətlərlə əlavə,
biznes və hökümət (B2G),
biznes və biznes (B2B),
biznes və istehlakçı (B2C),
valehedici konfranslar,
startup-lar və
texnoloji game zona.

“Bakutel” sərgisi hər il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və eləcə də digər
beynəlxalq qurumları təmsil edən rəsmilər tərəﬁndən ziyarət olunur. Sərgiyə Azərbaycan
Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, “İTU” – Beynəlxalq
Telekommunikasiya İttifaqı, Regional Rabitə Birliyi, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası, Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların
Təşviqi Fondu, Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi tərəﬁndən
rəsmi dəstək göstərilir. Sərginin təşkilatçısı “Caspian Event Organisers” şirkətidir.

“İyirmi beş ildir ki, təşkil edilən ənənəvi “Bakutel” sərgisi regionun
informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə mötəbər tədbirlərindəndir. Sərgi təkcə Azərbaycanın deyil, eləcə də dünyanın bir çox ölkələri və
aparıcı şirkətlərinin qabaqcıl texnologiyalar sahəsində ən yeni nailiyyətlərinin
təqdim olunduğu mühüm platformaya çevrilmişdir.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

RƏSMİ AÇILIŞIN
İŞTİRAKÇILARI
Ramin Quluzadə
Azərbaycan Respublikasının
Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar naziri

Haulin Çjao
Beynəlxalq Telekommunikasiya
İttifaqının (“ITU”) baş katibi

Edvard Stron
“Caspian Event Organisers” şirkətinin
region üzrə direktoru

RƏSMİ AÇILIŞ
MƏRASİMİ

SƏRGİNİN YÜKSƏK RÜTBƏLİ
QONAQLARI
Mehmet Cahit Turhan
Türkiyə Respublikasının nəqliyyat və infrastruktur naziri

Konstantin Şulqan
Belarus Respublikasının
rabitə və informasiyalaşdırma naziri

Mohammad-Javad Azari Jahromi
İran İslam Respublikasının
rabitə və informasiya texnologiyaları naziri

Hocamırat Xudayqulyev
Türkmənistan Respublikasının nəznində
“Türkmensvyaz” Agentliyinin sədri

Nikolay Pomoşniçkov
“ESCAP” Subregional Oﬁsinin
Şimalı və Orta Asiya üzrə nüməyəndəsi

Nurudin Muxitdinov
Tacikistan Respublikasının Regional Rabitə Birliyinin
İcra Komitəsinin Baş Direktoru

Natalya Zorya
Tacikistan Respublikasının Regional Rabitə Birliyinin
İcra Komitəsinin Baş Direktorunun Müavini

Dekabrın 4-də Bakı Ekspo Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri
cənab İlham Əliyev, Birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Arzu Əliyeva 25-ci Yubiley
Azərbaycan Beynəlxalq Telekommunikasiya, İnnovasiya və Yüksək Texnologiyalar
Bakutel 2019 sərgisi ilə tanış oldular. Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat, rabitə və
yüksək texnologiyalar naziri Ramin Quluzadə və “Caspian Event Organisers” şirkətinin
region üzrə direktoru cənab Edvard Stron dövlət başçısına və Birinci xanıma öz 25 illik
yubileyini qeyd edən builki sərgi haqqında məlumat veriblər.
.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Vitse-prezident Mehriban Əliyeva
sərgidə nümayiş olunan pavilyonlarla və roboparkla yaxından tanış olublar.

YÜKSƏK ETİMAD

VİP QONAQLARIN RƏYLƏRİ
İKT sahəsində regionun ən önəmli tədbirlərindən birinə çevrilən
ənənəvi sərgi qabaqcıl texnoloji nailiyyətlərin və innovasiyaların
təqdimatına, biznes əlaqələrinin qurulmasına, təcrübə
mübadiləsinə imkan yaradan platforma rolunu oynayır.

Ramin Quluzadə,

”
”
”

Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri

Mən “Bakutel” sərgisini 25 illik uğurlu inkişafı münasibəti ilə
səmimi qəlbdən təbrik edirəm! “Bakutel” sərgisi tədricən həm
Azərbaycan və regionlar, həm də bütün dünya üçün
mühüm İKT platformasına çevrilir! Mən “Bakutel” sərgisinə
gələcəkdə yeni-yeni müvəffəqiyyətlər diləyirəm!

Houlin Jao,

Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının baş katibi

Telekommunikasiya və yüksək texnologiyalar sahəsində
regionun mühüm tədbirlərindən olan “Bakutel” sərgisi yerli və
xarici ölkələrdən gətirilən qabaqcıl avadanlıqları, son nəsil
texnologiyaları, müxtəlif biznes sahələrində rəqəmsal həlləri
təqdim edən mühüm platformalardandır. Artıq 25 ildir ki, müvaﬁq
sahədə fəaliyyət göstərən istehsalçı və distributorları bir araya
gətirən “Bakutel” sərgisi çərçivəsində keçirilən müxtəlif tədbirlər
və ikitərəﬂi görüşlər bu sahədə baş verən yeniliklərin və aktual
mövzuların müzakirəsi, şirkətlər arasında işgüzar əlaqələrin
qurulması üçün də fürsət yaradır.

Orxan Məmmədov,

Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı
Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri

Hər il uğurla həyata keçirilən “Bakutel” sərgisi yüksək
texnologiyaların, yeni tendensiyaların nümayişi ilə yanaşı,
həm də ümumi İKT siyasətinin inkişafına öz töhfəsini verir.
Bu istiqamətdə aparıcı məkana çevrilən Azərbaycanda yüksək
səviyyədə təşkil olunan Bakutel, o cümlədən sərgi çərçivəsində
baş tutan əlavə konfranslar, seminarlar, görüşlər yerli və xarici
şirkətlərə işgüzar əlaqələrin qurulması, həmçinin mövcud
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə kömək edir.

Məmməd Musayev,
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təkilatları
Milli Konfederasiyasının Prezidenti

BANK TEXNOLOGİYALARI
“BİG DATA” VƏ BİZNES ANALİTİKA
BİZNES PROSESLƏRİN İDARƏEDİLMƏSİ
TELEKOMMUNİKASİYA VƏ ŞƏBƏKƏLƏR
BULUD TEXNOLOGİYALARI
SMART CİHAZLAR VƏ AKSESSUARLAR
RƏQƏMSAL BIZNES HƏLLƏRI
DATA MƏRKƏZLƏRI VƏ INFRASTRUKTURU
İT XIDMƏTLƏR
ƏŞYALARIN İNTERNETİ VƏ M2M
TƏDQİQAT VƏ İNNOVASİYA
ROBOTOTEXNİKA
TƏHLÜKƏSİZLİK
PEYK RABİTƏ SİSTEMLƏRİ

SƏRGİ BÖLMƏLƏRİ

AUDİO VƏ VİDEO SİSTEMLƏR

NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ
YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR
NAZİRLİYİNİN SƏRGİDƏ İŞTİRAKI

Bu il dövlət sektoru sərgidə geniş miqyasda təmsil olunub. Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəﬁndən təşkil olunan milli pavilyonda telekommunikasiya, poçt, yüksək texnologiyalar əsasında xidmətləri üzrə həyata keçirilən
layihələr və əldə edilmiş ən son nailiyyətlər, eləcə də nazirlik tərəﬁndən dəstək alan
bir sıra startap layihələri yer almışdır.

SƏRGİNİN İŞTİRAKÇILARI
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İŞTİRAKÇILARIN RƏYLƏRİ

“Bakutel 2019” sərgisi çərçivəsində müxtəlif yerli və xarici şirkətlərin
nümayəndələri ilə faydalı ﬁkir və təcrübə mübadiləsi aparmaq,
tərəfdaşlarımızla mövcud əlaqələri daha da genişləndirmək niyyəti ilə
gəlmişik və buna tam nail olmuşuq. “Bakutel” sərgisi ölkəmizdə və
xaricdə İKT sektorunun inkişafı istiqamətlərinin izlənilməsi,
innovasiyaların nümayişi, yeni əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması
istiqamətində çox səmərəli platformadır.

Bu bizim Azərbaycana ilk səfərimizdir. Yeni işgüzar tanışlıqlar
axtardığımız sərgidə iştirak bizi sevindirir. Gözləntilərimiz özünü
doğrultdu. İlk növbədə, “Baktelecom”, “Aztelecom” şirkətləri ilə
ilkin əlaqələr qurulub. Biz tərəfdaşlıq münasibətlərinin daha da
inkişaf edəcəyinə ümid edirik. Məncə, sərginin rolu gah azalır,
gah da əvvəlki şöhrətini bərpa edir. Lakin istənilən rabitə növünün
inkişafına baxmayaraq, şəxsi əlaqələr hələ də öz vacibdir və
biz bunun sayəsində xeyli sövdələşmələr bağlayırıq.

Fuad Allahverdiyev,
“AzerTelecom” şirkətinin
baş direktoru

Sergey Polovnikov,
“Natec” şirkətinin
nümayəndəsi

“Microsoft” şirkəti uzun illərdir ki, “Bakutel” sərgisində iştirak edir.
Bu tədbir regionda ən geniş biznesin şəbəkələşmə
platformalarından biridir və biz sərginin 25 illik yubileyi münasibəti ilə
sizə ən xoş arzularımızı çatdırırıq!

Sərginin faydası onun ideya və layihələri xeyli sayda insana,
o cümlədən iş adamlarına və sektorun peşəkarlarına təqdim
etmək imkanındadır. Bu, həm iştirakçı şirkətlərin, həm də sərginin
inkişaf perspektivlərini nümayiş etdirən əla platformadır.

Panayiotis Ioannou,
“Microsoft” şirkətinin
Mərkəzi-Şərqi Avropa və
Avrasiyanın 24 ölkəsində
dövlət sektorun rəhbəri

Viktoriya İtskoviç,
“Cisco” şirkətinin distribyutoru “Softprom by ERC” şirkətinin
Memarlıq üzrə həll variantları
bölməsinin direktoru

ZİYARƏTÇİLƏRİN TƏHLİLİ
TOP 10

9 573

(ölkələr üzrə
ziyarətçilərin sayına görə)
Azərbaycan

Ziyarətçilərin ümumi sayı

Rusiya
İran
Türkiyə
Ukrayna

37

Çin
Belarus
Gürcüstan

Ölkələrin ümumi sayı

Almaniya

ZİYARƏTÇİLƏRİN VƏZİFƏSİ ÜZRƏ TƏHLİLİ
CEO/C-dərəcəli rəhbərlik

Proqram təminatı üzrə mütəxəssislər

Departament rəhbərləri

Sistem administratorları

Direktor müavinləri

Veb-tərtibatçılar

Satınalma üzrə menecerlər

İT mühəndisləri

Logistika üzrə menecerlər

İT menecerləri və mütəxəssisləri

Texniki menecerlər

Veb-dizaynerlər,
qraﬁk-dizaynerlər,
art-direktorlar

Proqramçılar

ZİYARƏTÇİLƏRİN RƏYLƏRİ

”

Mən “Bakutel” sərgisini həmişə böyük maraqla
gözləyirəm. Sərginin ilk iş günündə yerli və
Türkiyə şirkətləri ilə görüşlər keçirdik və danışıqlar,
məlumat mübadiləsi apardıq. Ümid edirəm ki,
bunlar gələcəkdə bizim işgüzar münasibətlərimizə
müsbət təsir edəcək. Tədbirin keçirilməsini zəruri
hesab edirəm, belə ki, biz məhz burada müasir
texnologiyalar haqqında məlumat alır və
təcrübə mübadiləsi üçün imkan əldə edirik.

”

Fariz Məmmədov,
“Sumqayıt Texnologiyalar Parkı” MMC

”

Hesab edirəm ki, sərgi işgüzar ünsiyyət üçün
ən yaxşı məkandır. Bir platformada xeyli insanla
görüşmək mümkündür. Bu da hazırki tədbiri
iş adamları üçün vacib və maraqlı tədbirə çevirir.
Mən “Bakutel 2019” sərgisində konkret zonalara
düşünülmüş şəkildə diqqət yetirilməsini bəyəndim.
İnsanlar və şirkətlər kateqoriya formalaşdırır və
maraq zonası yaradır. Sərginin bu formatda
genişlənməsi özü üçün yeni dialoq mövzusu
yaratmaq istəyən şirkətlər üçün tədbirin cəlbediciliyini
artıracaq. Buna görə də bir çox iştirakçı həm tərəfdaş,
həm də sifarişçi və ya uğurlu müştəri olmaq
fürsətinə malikdir.

Konstantin Burıkin,
Niderland Krallığı, “Irdeto” şirkəti

MƏTBUAT KONFRANSI
2 dekabr 2020, “Hilton Baku” oteli

SƏRGİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ
TƏDBİRLƏR

MƏTBUAT KONFRANSININ İŞTİRAKÇILARI:

Edvard Stron

Elmir Vəlizadə

Tural Kərimli

Nigar Şixlinskaya

Fazilə Nəhmətova

“Caspian Event
Organisers” şirkətinin
region üzrə direktoru

Azərbaycan Respublikası
Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar
nazirinin müavini

İnnovasiyalar
Agentliyinin sədri

“Azercell” şirkətinin
korporativ ünsiyyət
şöbəsinin rəhbəri

“Bakutel” sərgisinin
rəhbəri

Mətbuat konfransı zamanı media nümayəndələrinə sərgidə nümayiş olunan yeniliklər,
ölkə və sənayə üçün iştirakçıların təqdim etdiyi məhsul və həllər, media nümayəndələrin
maraqlandıran suallara cavablar səsləndirildi.

İŞGÜZAR SƏHƏR YEMƏYİ

SƏRGİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ
TƏDBİRLƏR

İşgüzar səhər yeməyinin məqsədi iştirakçılara sərginin təmin etdiyi imkanlardan
maksimum dərəcədə faydalanmaqda köməklik göstərməkdir. İştirakçılar tədbirdə
sərgi ilə bağlı uğur hekayələri və ziyarətçiləri stendə cəlb etməyin yolları barədə xüsusi
məsləhətlər, eləcə də sərgidə səmərəli iştirak üçün təşkilatçıların təmin etdikləri pulsuz
xidmətlər ilə tanış oldular.
.
Tədbir zamanı iştirakçılar bir-biri ilə qeyri-rəsmi mühitdə daha yaxından tanış olub,
sərgi təşkilatçılarının köməyilə maraqlandıqları suallara cavab tapa biliblər.
.
İşgüzar səhər yeməyində 32 yerli şirkət nümayəndəsi iştirak edib.

B2B GÖRÜŞLƏR

SƏRGİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ
TƏDBİRLƏR

Sərgi çərçivəsində tədbirin ən eﬀektiv alətlərindən biri olan
B2B görüşlər keçirilib.
.
Bu il B2B görüşlər, iqtisadiyyatın şaquli sektorundan şirkət
nümayəndələrin cəlb edilməsi hesabına daha da geniş
miqyasda keçirilib.
.
Ümumilikdə 39 görüş keçirilib.

BAKUTEL TECH TALKS

SƏRGİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ
TƏDBİRLƏR

www.techtalks.az

4-5 dekabr tarixlərində
“Bakutel” sərgisi çərçivəsində
“Bakutel Tech Talks” –
2-ci Beynəlxalq Müzakirə Patforması keçirilib.
Bu unikal platforma sahənin ən aktual məsələlərin,
müştərilər və tərtibatçılar arasında konstruktiv
dialoq yaratmaq və sənayənin peşəkarlarına
innovativ məzmunlu təqdimat təqdim etmək imkanı yaratdı.

Təqdimatlar və innovasiyalar zonasının sponsoru:

“Bakutel Tech Talks”
çərçivəsində təqdim olunan
sessiyalar:
“Bizimkilər”
Dünyanın müxtəlif İT şikətlərində çalışan
həmvətənlərimiz:
Moderator: Araz Yusubov
ADA Universitenin İnformasiya texnologiyaları
və mühəndislik fakültəsinin dekanı
Vüsal Dadalov
Proqram təminatı üzrə baş mühəndis,
Uber Amsterdam/ Hollandiya
Pərvin Sadıqova
Kibertəhlükəsizlik üzrə analitik,
Onﬁdo/ London, Birləşmiş Krallıq
Adil Əliyev
Proqram təminatının inkişafı üzrə mühəndis,
Amazon, Vankuver/ Kanada
Günay Kazımzadə
Süni intellekt üzrə tədqiqatçı,
Berlin Texniki Universtiteti:
Vayzenbaum İnstitutu/ Berlin, Almaniya
Rövşən Musayev
Bulud texnologiyaları (DevOps)
üzrə mühəndis, NN/Praqa, Çexiya

Təqdimatlar və innovasiyalar zonasının sponsoru:

SƏRGİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ
TƏDBİRLƏR

“Bakutel Tech Talks”
çərçivəsində təqdim olunan
sessiyalar:
İKT sahəsində qadınlar
Həyat və karyeralarını İT sahəsinə həsr edən
qadınlar sessiyası

Moderator: Sərxan Həşimov
Şərqi Avropa və Orta Asiya regionları üzrə
baş menecer / Elcore AG

Pərvin Sadıqova
Kibertəhlükəsizlik üzrə analitik,
Onﬁdo/ London, Birləşmiş Krallıq

Ulduzə Xəlilova
Rəqəmsal İnnovasiyalar və elektron hökumət
departamentinin rəhbərinin müavini / Asan Xidmət

Səbinə Qurbanova
Rəqəmsal məhsulların
rəqəmsal laboratoriyasının rəhbəri / Pasha Bank

Natavan Axundova
ATL Tech

Nazilə Həşimzadə
Satış və Maketing departamentinin rəhbəri
Bakinity Distribution

Bakutel TechTalks qadinlar sessiyasının sponsoru:

SƏRGİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ
TƏDBİRLƏR

Bakutel TechTalks çərçivəsində:

SƏRGİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ
TƏDBİRLƏR

İT mütəxəssislərinin formalaşmasında məktəb və universitetlərin rolu:
çağırışlar və ehtiyaclar
İşəgötürənlər və tələbələr arasında "canlı" ünsiyyət formatında İT əmək
bazarında peşə, tələb və təkliﬁn aktual problemləri müzakirə ediləcəyi sessiya.
Moderator: Araz Yusubov
İnformasiya texnologiyaları və mühəndislik fakültəsinin dekanı
ADA Universiteti
Vüsal Xanlarov
Təhsil sisteminin məlumatlaşdırılma idarəsinin rəhbəri
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
Ramin Mahmudzadə
İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kadefrasının dosenti
Bakı Dövlət Universiteti
Elxan İbrahimov
Məlumatlar sisteminin inkişafı departamentinin baş mütəxəssisi
Kapital Bank
Nailə Allahverdiyeva
Proseslərin avtomatlaşması mühəndisliyi kafedrasının müdiri
Bakı Ali Neft Məktəbi

TƏQDİMATLAR VƏ
İNNOVASİYALAR ZONASI

SƏRGİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ
TƏDBİRLƏR

“Bakutel” sərgisinin eksponentlərinin sərgidə daha effektiv iştirakı üçün sərginin
işgüzar proqramına kommunikasiya, dialoq və effektiv həll variantlarının axtarışı üçün
müasir platformalar: “İnnovasiyalar zonası” və “Təqdimatlar zonası” daxil edilmişdir.
Bu dinamik zonalarda 3 dekabr tarixində müxtəlif maraqlı tədbirlər keçirilmişdir.

Təqdimatlar və İnnovasiyalar zonasının sponsoru

NİKOLAY USKOV İLƏ
BİZNES-DİALOQ

SƏRGİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ
TƏDBİRLƏR

4 dekabr tarixində Bakutel sərgisi çərçivəsində,
unikal biznes-dialoq formatındda təşkil olunan
qapalı tədbir keçirilib. Sahibkarlar, dövlət qurumlarının
nümayəndələri, investorlar, şirkət sahibləri bu unikal
məkanda bir araya gəldilər. Forbes jurnalının redaksiya
direktoru Nikolay Uskov və Bakutel sərgisinin
tərəfdaşı olan “1news” informasiya agentliyinin
direktoru Rəhman Hacıyev tədbirin xüsusi qonaq
NİKOLAY
USKOV

qismində çıxış etdilər, biznesdə olan innovasiyalar və
müasir dünyada uğur formulası kimi mövzular
ətrafında maraqlı müzakirələr aparıldı.

RƏHMAN
HACIYEV

Görmə və eşitmə qabiliyyəti zəif olan
insanlar üçün FİLM NÜMAYİŞİ
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin təşəbbüsü ilə
Bakutel 2019 sərgisinin çərçiəsində 5 dekabr tarixində, görmə və eşitmə
qabiliyyəti zəif olan insanlar üçün «Danışan məktub» bədii ﬁlminin xüsusi
uyğunlaşdırılmış versiyası nümayiş olunmuşdur.

AXŞAM ZİYAFƏTİ

Bakutel sərginin
4 dekabr tarixində
baş tutan ikinci günü,
sərginin iştirakçıları üçün
“Hyatt Regency” otelində
axşam ziyafəti ilə qeyd olundu.
Tədbirin əsas məqsədi
iştirakçılar üçün
rahat ünsiyyət üçün qeyri-rəsmi
ab-havanın yaradılması idi.
Tədbirdə sərgi iştirakçıları,
rəsmi şəxslər və sərginin tərəfdaşları
iştirak etmişdirlər.

DƏRC OLUNMUŞ MƏQALƏLƏR,
TV VƏ RADİOLARDA HESABATLARIN SAYI

165 məqalə 22 qəzet və 5 jurnalda
2753 xəbər 255 internet portalında
86 videoçarx 9 telekanalda
15 xəbər 6 radiokanalda
Qəzetlər:
525-ci
Azerbaycan
Baki xeber
Bakinskiy Rabochiy
Edalet
Ejednevnie novosti
Hefte ichi
Iki sahil

Kaspi
Movge
Nedelya
Olaylar
Palitra
Paralel
Respublika

Jurnallar:
Aspan
ChipOnline
InfoCity

Pervaya Milya
World Economics

Ses
Sherg
Uch Nogte
Vishka
Xalg
Xalg cebhesi
Yeni Musavat

SƏRGİNİN REKLAM KAMPANİYASI:

Birbaşa göndərişlər
İxtisaslaşmış xüsusi baza üzrə
e-mail göndərişləri
Dəvətnamələrin tərəfdaşlar,
dövlət strukturları və xüsusi
şirkətlər vasitəsi ilə paylanması
Xüsusi jurnallarda, eləcə də aidiyyəti olan
veb-sayt və sosial şəbəkələrdə
məlumatların yerləşdirilməsi
Transparant
Billbord
Monitor
Poster
Rolap

ROBOPARK
РОБОПАРК
İlk dəfə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar
Nazirliyinin dəstəyi ilə Robopark zonasında sərginin ziyarətçilərinə müasir robot
modelləri və qabaqcıl texnologiyalar, STEM kursları, 20-də çox interaktiv və əyləncə
zonasında keçirilən VR Zonası, Game Zone və İnnovasiyalar Agentliyinin kiçik
ziyarətçilər üçün təqdim etdiyi robototexnika, proqramlaşdırma və pilotsuz uçuş
aparatlarının zonası təqdim olunmuşdur.
SƏRGI ZIYARƏTÇILƏRINƏ MÜXTƏLIF ROBOTLARIN ƏN SON MODELLƏRI
TƏQDIM OLUNMUŞDUR. ONLARIN ARASINDA:

Las-Veqasdan
Pepper humanoid robotu

Sizi təəcübləndirəcək
20-dən çox interaktiv zona

Robot balıqlar

6 metrlik uçan astronavt

Dünyaca məşhur Robot rəssam

Kosmo zonası

Müxtəlif Sumo, Güləş və Dron yarışları

Robot pianoçu

SƏRGİNİN RƏSMİ QƏZETİ
Qəzet sərginin iştirakçı şirkətləri və qiyabi iştirakçılarına müştəriləri ilə daha
yaxından təmasda olmaq və həm sərgi əsnasında, həm də sərgidən sonra
öz məhsul və xidmətləri barədə daha geniş auditoriyanı məlumatlandırmaq
üçün unikal imkan yaradır.

QƏZETİ
BURADAKI QR KOD
VASİTƏSİ İLƏ
YÜKLƏMƏK
MÜMKUNDÜR

SƏRGİNİN RƏSMİ KATALOQU

İştirakçı şirkətlərin qısa təsviri ilə çap və elektron versiyasında
tanış olmaq olar

KATALOQU
BURADAKI QR KOD
VASİTƏSİ İLƏ
YÜKLƏMƏK
MÜMKUNDÜR

XÜSUSİ SERTİFİKATLAR

Ən yaxşı kollektiv stend
ABŞ Milli pavilionu
Ən yaxşı ölkə təqdimatı
Belarus Respublikasının Milli pavilionu
Ən yaxşı standart stend
Xorvatiya Milli pavilionu
Ən uğurlu debut
Dost Agentliyi
Ən uğurlu korporativ üslub
Bakcell Şirkəti
Ən cəlbedici stend
BestComp Group şirkəti
Ən uğurlu stend dizaynı
Azercell Telecom MMC
Ən kreativ stend
Deloitte
Ən innovativ stend
Azertelecom
Ən uğurlu məhsul təqdimatı
Ericsson AB Azərbaycandakı ﬁlialı
Ən uğurlu xidmət təqdimatı
E-GOV Elekton Hökumətin İnkişafı Mərkəzi
Ən çox ziyarət edilən stend
Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat,
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin stendi
Ən yaxşı əyləncə proqramı
Azerfon

XÜSUSİ SERTİFİKATLAR

SMARTFOLNAR ÜÇÜN TƏDBİQ
“Bakutel” sərgisinin rəsmi mobil
tədbiqi – iOS və Android mobil qurğuları
üçün hazırlanmış öz fünksionallığı,
yüksək səviyyəli istifadə imkanları ilə
sizin rahatlığınız üçün hazırlanmış
tədbiqdir.

KATALOQU
BURADAKI QR KOD
VASİTƏSİ İLƏ
YÜKLƏMƏK
MÜMKUNDÜR

MOBİL TƏDBİQDƏ SƏRGİ BARƏDƏ ƏN ƏHƏMİYYƏTLİ MƏLUMATLAR TOPLANMIŞDIR:

Sərginin işgüzar proqramı
Seminar və konfransların cədvəli
Hazırki zamanda baş tutan tədbirlər avtomatik olaraq qeyd olunacaq
iBeacon adlı xüsusi texnologiya Sizin yerləşdiyiniz lokasiyaya
ən yaxın stendi xəritədə qeyd edəcək
Sərgi iştirakçılarının kataloqu
Eksponentlər barədə əlavə məlumatlar qeyd olunacaq

DƏSTƏK

Beynəlxalq
Telekommunikasiya
İttifaqı

Regional
Rabitə Birliyi

Azərbaycan Respublikasının
Kiçik və Orta Biznesin
İnkişafı Agentliyi

Azərbaycanda
İxracın və İnvestisiyaların
Təşviqi Fondu

Azərbaycan Respublikası
Sahibkarlar (İşəgötürənlər)
Təşkilatları Milli Konfederasiyası

BAŞ SPONSOR

RƏSMİ
MEHMANXANALAR

RƏSMİ
TURİZM AGENTLİYİ

BAŞ MEDİA TƏRƏFDAŞI

İNFORMASİYA TƏRƏFDAŞI

AZERBAIJAN TURKEY BUSINESS ASSOCIATION

İNFORMASİYA DƏSTƏYİ

ИНТЕРНЕТ ПОДДЕРЖКА

Bütün Bakının saytı

STEND QURAŞDIRMA
ÜZRƏ TƏRƏFDAŞ

1 2 3
DEKABR
2021
BAKI EKSPO MƏRKƏZİ

26-cı Azərbaycan Beynəlxalq

TELEKOMMUNİKASİYA,
İNNOVASİYA VƏ
YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR
SƏRGİSİ

Dəstək

Təşkilatçı

www.bakutel.az

Tel.

: +994 12 4041000
: +99455 2241000
E-mail : telecoms@ceo.az

#bakutel

bakutel

